MSKS, z.s.
k rukám P MSKS
tř. Kpt. Jaroše 35
602 00 Brno
V Újezdu u Rosic 24.6.2019
Věc: Stížnost na člena kontrolní komise Ing. Michala Kašného
Vážené předsednictvo svazu,
na základě Přílohy č. 1. zápisu KK MSKS č. 1/2019 – Kontrola evidence členské základny , který mi byl
doručen e-mailem dne 22. 6. 2019, podávám stížnost na člena KK MSKS Ing. Michala Kašného, za
neoprávněné nahlížení a tím za porušení ochrany GDPR u členů MSKS.
K bodům v zápisu kontrolní komise (dále jen KK) uvádím následující:
Týden před zasedáním KK jsem jejímu předsedovi předala tabulku se základními organizacemi, ve
které bylo vyznačeno, kdo zaslal evidenční kartu s platbou v řádném termínu a které organizace byly
o toto znovu e-mailem upomínány. Upozornila jsem ho, že všechny platby uváděné v evidenčních
kartách byly řádně zkontrolovány a pokud souhlasily, byly organizacím zaslány známky s průkazkami.
V opačném případě byly organizace vyzvány k opravě. Nemohlo tak dojít k žádným nesrovnalostem
ve výpočtu plateb, jak avizuje ve svém zápisu KK. Zároveň jsem jej upozornila i na změny ve výborech
některých organizací a v té souvislosti i na to, že člen KK Ing. Kašný, který se v evidenční kartě
prezentoval jako předseda KK Bánov, nedoložil zápis z volební schůze, o který jsem ho po tomto
zjištění žádala, a i přes mé dvě písemné urgence (26.2. a 6.3.) toto do dnešního dne nedodal. Tady se
nabízí otázka, zda člověk, co si neplní své povinnosti, má co dělat v kontrolní komisi…???
Zásadně odmítám výrok Ing. Kašného, že jsem poskytla ke kontrole šanony s osobními daty členů
MSKS a také to, že tyto složky jsou volně přístupné!
Člen KK Ing. Kašný, který mě opakovaně v zápisu zmiňuje, vzbuzuje svými výroky v členech MSKS
dojem mojí nekompetentnosti a výhrad k pracovní činnosti a plnění úkolů ze strany KK.
V žádném interním předpisu MSKS není účast tajemnice na schůzi KK povinná, z tohoto důvodu
žádám KK, pokud bude KK vyžadovat moji přítomnost, aby tak činila po domluvě s dostatečným
časovým předstihem a v pracovních dnech, kdy jsem přítomna na pracovišti MSKS ve Zbraslavi.
Předejdeme tak opakovaným výtkám člena KK komise, že si KK nemůže plnit své úkoly z důvodu mé
nepřítomnosti.
K bodu 3 písm. c): Ing. Kašný v zápisu uvedl, že není provedeno zabezpečení GDPR v evidenci členů,
seznamy jsou volně přístupné s veškerými osobními daty. K tomuto bodu žádám o písemné sdělení
člena KK, kde se zmíněné dokumenty nacházely, jak se k nim dostal, zda mu je dal další člen komise,
zda byly volně položeny na stole v místě určeném k zasedání schůze, a z čeho vyvodil tyto závěry, aby
bod 3c) zařadil do zápisu KK.
Správce GDPR (což jsem v našem případě já, tajemnice svazu), je povinna přijmout technická a
organizační opatření s ohledem na rozsah a účely zpracování osobních údajů. Není přesně stanoveno,

jaká opatření jsou adekvátní a jaká nedostatečná. Musím upozornit na fakt, že schůze KK se konala
v kanceláři tajemnice a předsedy svazu, kam veřejnost nebo volně se pohybující osoby nemají
přístup!!! Dokumenty, ve kterých jsou data GDPR, se nenachází na volně přístupném místě, ale
v kanceláři, v policích kancelářské stěny a jsou řádně uloženy v šanonech. Místnost, kde jsou
dokumenty uloženy, má uzamčené dveře, kterými se prochází do denní místnosti – kuchyňky, která je
opatřena vchodovými dveřmi taktéž uzamykatelnými bezpečnostním zámkem a tyto jsou opatřeny i
uzamykatelnou mříží. Z výše uvedeného logicky vyplývá, že dokumenty nejsou volně přístupné
komukoliv, ale jenom osobám, které se v kanceláři pohybují. V tomto případě tak byl za dění
v kanceláři odpovědný předseda KK, který měl zajistit, aby po celou dobu pobytu nebo zasedání
nedošlo ze strany návštěvy (berme členy KK) k nahlížení do spisů, které nebyly určeny ke kontrole, a
došlo tak k ohrožení předmětu chráněného zájmu GDPR tzn. osobních údajů členů MSKS.
V případě, že Ing. Kašný nebo někdo z členů nahlížel bez povolení, nebo dejme tomu ze zvědavosti do
složek, které kontrolovat neměl a dostal se k těmto informacím, tak došlo minimálně k etickému
nebo morálnímu porušení všech pravidel slušného chování v pronajatém prostoru a k narušení
důvěry mezi zúčastněnými!!!
Žádám P MSKS o prošetření celé situace a navrhuji, aby členové KK využívali jiné prostory než ty,
kde se již výše zmiňované dokumenty nacházejí.
V případě, že nebudou shledána žádná pochybení z mé strany, žádám Ing. Kašného a KK o písemnou
omluvu.

Kateřina Boleslavová, v.r.
tajemnice svazu

